JAKOŚĆ OBSŁUGI
KLIENTÓW 2012

TOP 100
NAJPRZYJAŹNIEJSZYCH FIRM W POLSCE

• SPRAWDŹ, KTÓRE FIRMY POLECAJĄ KONSUMENCI
• RAPORT SPECJALNY: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ OBSŁUGI W POLSCE
• POLACY NA ZAKUPACH. JAKIMI JESTEŚMY KLIENTAMI?

PARTNERZY DODATKU

dodatek_vision_work3.indd 1

12-09-13 17:52
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ZMIENIAJ POLSKĄ JAKOŚĆ
OBSŁUGI NA LEPSZE!
Jak w gąszczu firm wybrać najlepszą?
W której restauracji kelner będzie miły,
a jedzenie dobre? Które sklepy lepiej
omijać? Każdy z nas codziennie zadaje
sobie te pytania. A nikt nie dostarczy
nam lepszej odpowiedzi niż klienci, którzy
już mieli kontakt z daną firmą i mogą się
podzielić swoim doświadczeniem.

POZIOM JAKOŚCI OBSŁUGI
W POLSCE (W PROC.)
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obiąc codzienne zakupy w osiedlowym sklepie, odwiedzając
centrum handlowe, tankując
paliwo na stacji, telefonując
na infolinię operatora komórkowego –
w każdej z tych sytuacji mamy do czynienia z jakością obsługi, nawet jeśli
nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego warto mieć wpływ na to,
co nas otacza i wymagać od firm tego,
co najlepsze.
Coraz częściej, zanim zdecydujemy się
wybrać daną firmę lub sklep, szukamy
porad i opinii innych klientów. Potwierdzają to wyniki ogólnopolskiego badania
zachowań konsumenckich, przeprowadzonego przez Program Jakość Obsługi.
Aż 8 na 10 klientów szuka informacji
o firmach i produktach w Internecie
wśród opinii innych konsumentów,
zamieszczanych na portalach opinii,
forach, portalach społecznościowych.
Zdecydowanie nie ufamy (ponad połowa
respondentów) informacjom przekazywanym przez firmy, np. na stronach internetowych, ulotkach, reklamach.

Twój głos się liczy!
Aż 82% badanych uważa, że jakość obsługi jest dla nich niezwykle istotna przy
wyborze firmy, a dzielenie się swoimi
opiniami o firmach jest wg nich potrzebne i ważne. Chcą mieć realny wpływ na
ofertę, ceny, obsługę i standardy firm,

Program Jakość
Obsługi
to ogólnopolski panel
badawczy zachowań
konsumenckich, który
non stop monitoruje
poziom zadowolenia
klientów tysięcy
firm i instytucji
działających na naszym rynku. Dlatego
z myślą o klientach i dla nich kilka lat
temu powstał Program Jakość Obsługi
www.jakoscobslugi.pl. To siła i głos milionów konsumentów. Miejsce, w którym
codziennie znajdują informacje o sklepach i firmach w swojej okolicy i dzielą
się swoimi opiniami.
To, co wyróżnia Program Jakość Obsługi
to fakt, że z opinii klientów korzystają nie
tylko inni klienci, ale także firmy. Program
na bieżąco analizuje oceny klientów, by
dać firmom wskazówki niezbędne do poprawy standardów obsługi. To tu firmy,
którym jakość obsługi nie jest obojętna
poznają zdanie prawdziwych klientów,

IV KW.
III KW.
II KW.
I KW.

48
38
37
34

2009
IV KW.
III KW.
II KW.
I KW.

33
35
32
31

włączają się w dialog z nimi, na bieżąco
śledzą trendy i wyniki nie tylko swoje, ale
też konkurencji. Coraz więcej firm zdaje
sobie sprawę z tego, że by osiągnąć wysoki
poziom jakości obsługi trzeba poznać potrzeby realnych klientów a nie opierać się
tylko na wiedzy dostarczanej przez audytorów, sprawdzających w trakcie badania
standardy obsługi i jedynie wcielających
się w rolę klientów.
Dzięki codziennie zgłaszanym opiniom
konsumentów, firmy monitorujące swoją
jakość obsługi dowiadują się, co wymaga
poprawy. Wiele z nich już skorzystało
z tej cennej wiedzy i powiększyło swoje
grono zadowolonych klientów.

Jakość obsługi pnie się w górę
W Programie Jakość Obsługi każdy konsument ma wpływ na poziom obsługi.
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kingu dziwi tym bardziej, że od początku
istnienia panelu badawczego Programu
Jakość Obsługi ten obszar nigdy nie zajął ostatniego miejsca. Pracownicy firm
koniecznie muszą popracować też nas
lepszą wiedzą o produktach i ofercie.
Klienci często skarżą się też na to, że nie
rozumieją co pracownik do nich mówi,
bo ten używa zbyt fachowego języka.
Mimo wzrostu ogólnego poziomu zadowolenia klientów i zmian na lepsze
we wszystkich obszarach, firmy muszą
jeszcze wiele poprawić. A o tym czy
w przyszłym roku osiągną wyższy poziom
obsługi po raz kolejny zdecydują klienci.

Gdzie lepsza jakość obsługi?
Tym razem na jakościowej mapie Polski
zaszły duże zmiany. Prawie we wszystkich województwach klienci zauważyli
mniejszą lub większą poprawę jakości
obsługi. Jednak cały czas widoczna jest
pewna tendencja – im większa aglomeracja tym niższy poziom zadowolenia
klientów. Od kilku lat w dużych aglomeracjach jakość obsługi jest niższa niż
w pozostałych regionach. Skąd te różnice? To właśnie tam jest największe zagęszczenie i wybór centrów handlowych,
sklepów i firm, a co za tym idzie większe
wymagania stawiane przez klientów.
Dlatego też to Pomorze z Trójmiastem,
Mazowsze z Warszawą czy Śląsk z Ka-
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WYGLĄD MIEJSCA OBSŁUGI
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Każda pozytywna i negatywna ocena
decyduje o końcowych wynikach. Na
podstawie wszystkich zebranych ocen
i opinii obliczany jest wskaźnik jakości
obsługi, czyli procent poziomu zadowolenia klientów.
Wyniki V edycji Programu pokazują,
że w skali ogólnopolskiej satysfakcja
klientów wzrosła. Zresztą od pięciu lat
przybywa zadowolonych klientów. Jednak dopiero w tym roku poziom jakości
obsługi przekroczył 50% wskaźnika.
Program Jakość Obsługi, oprócz ogólnego poziomu zadowolenia klientów, monitoruje też zmiany w poszczególnych
obszarach jakości obsługi, ocenianych
przez konsumentów. W tym roku wszystkie te obszary zostały ocenione lepiej niż
poprzednio. Zmniejszyły się też różnice
między nimi.
Po raz kolejny najlepiej oceniono wygląd
miejsca obsługi, a zaraz za nim uplasowała się oferta, cena i asortyment.
Organizacja i czas obsługi nie są już
najsłabszym ogniwem jakości obsługi.
W porównaniu do zeszłego roku poprawiły się aż o 12 punktów procentowych,
choć i tak spora grupa klientów uważa,
że firmy nadal marnują ich czas przez
ciągnące się w nieskończoność procedury
i obsługę.
Najgorzej zostało ocenione zachowanie
i wygląd personelu. Taki spadek w ran-

56
44

WIEDZA I KOMPETENCJE PERSONELU
2012 (I-II kw.)

58

55
49

ORGANIZACJA I CZAS OBSŁUGI

65

54
58

2011

61
56

towicami są jednymi z najgorzej ocenianych regionów.
Zdaniem klientów na najlepszą jakość
obsługi możemy liczyć na zachodzie
i południu Polski. Najwięcej zadowolonych klientów, aż 8 na 10, jest na
Opolszczyźnie. Wysoko uplasowało się
też województwo zachodniopomorskie.
Dotychczas słabo wypadające województwa łódzkie i świętokrzyskie tym razem
osiągnęły jedne z wyższych wyników.
Najmniej zadowolonych klientów jest na
Pomorzu, gdzie poziom jakości obsługi
jest niższy aż o 38 punktów procentowych od wyniku w najlepszym regionie.
Różnice w poziomie zadowolenia klientów widać nie tylko w poszczególnych
częściach kraju, ale też w branżach.
Okazuje się, że tu także jest wyraźna
tendencja. Klienci o wiele lepiej oceniają
branże, kojarzące się ze zdrowym trybem
życia, dbaniem o siebie, wypoczynkiem
i rozrywką. Dlatego też wysoko oceniają jakość obsługi drogerii, perfumerii,
salonów fryzjerskich i kosmetycznych,
restauracji, pubów, klubów, ośrodków sportowych, kin i innych miejsc,
w których spędzają wolny czas. Gorzej
ocenianie są branże związane z bardziej
przyziemnymi i codziennymi sprawami,
jak zakupy spożywcze, komunikacja miejska, urzędy, ubezpieczenia, bankowość,
usługi pocztowe i kurierskie.

WWW.JAKOSCOBSLUGI.PL
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Godło Jakość
Obsługi 2012
TOP 100
NAJPRZYJAŹNIEJSZYCH
FIRM W POLSCE
Co roku Program Jakość Obsługi ogłasza listę 100
Najprzyjaźniejszych Firm, wybranych przez miliony
konsumentów z całej Polski. To one są wzorem do
naśladowania dla konkurencji i spełniają wysokie
wymagania swoich klientów.

Wybór konsumentów 2012
Tytuł Najprzyjaźniejszej Firmy i Godło Jakość Obsługi przyznają polscy konsumenci.
Tego wyróżnienia nie można kupić. Tu nie
decydują tajemniczy eksperci z naukowymi
tytułami ani niejasne analizy tylko sami
klienci, zgłaszając swoje opinie i oceniając
firmy na multiplatformie Programu Jakość
Obsługi, czyli portalu www.jakoscobslugi.
pl, aplikacji na telefony komórkowe oraz
Facebooku. To oni są ekspertami i wyłaniają liderów w poszczególnych branżach, bo
nikt nie jest w stanie lepiej od nich ocenić
jakości obsługi.
100 najlepszych firm w Polsce
W elitarnym gronie 100 Najprzyjaźniejszych Firm w Polsce znalazły się tylko te
firmy, które są liderami w swoich branżach, zapewniają klientom najwyższe standardy obsługi i cieszą się ich największym
uznaniem i zaufaniem. Firmy, które otrzymały Godło Jakość Obsługi 2012 oferują
najwyższą jakość obsługi codziennie a nie

od święta. To one najlepiej odpowiadają
na potrzeby współczesnego rynku i konsumentów, licząc się z ich zdaniem. Dzięki
temu są firmami najczęściej polecanymi
przez klientów.
Jak wynika z badań przeprowadzonych
przez Program Jakość Obsługi, firmy posługujące się Godłem Jakość Obsługi są
postrzegane przez klientów jako firmy
dbające o klienta, otwarte na dialog i komunikację, wiarygodne i przyjazne. Godło
jednoznacznie kojarzy się im z pozytywnymi cechami i emocjami a te przekładają się
na wzrost wartości marki, która zdobyła
to wyróżnienie. Ponad to klienci traktują
Godło Jakość Obsługi jako wskazówkę,
podpowiadającą im, że w tej firmie zostaną
dobrze obsłużeni a pracownicy zadbają
o ich zadowolenie. Widząc znak najlepszej
jakości obsługi na witrynach sklepowych,
w ulotkach, reklamach i innych materiałach informacyjnych wiedzą, że to firma,
z której usług warto skorzystać.

Godło Jakość Obsługi
wskazuje klientom
najlepsze marki
Odwiedziłam Bank
WBK, aby wpłacić
gotówkę. […]
Kasjerka bardzo
miła, uśmiechnięta.
Po prostu chce
się do tej placówki
wracać. I chyba
nie byłam jedynym
zadowolonym
konsumentem, gdyż
akurat w miejscu,
w którym stałam,
zauważyłam Godło
Jakość Obsługi.
To też poprawiło mi
humor, na pożegnanie uśmiechnęłam
się, obejrzałam
kątem oka wygląd
– wszystko na swoim
miejscu, ulotki
reklamujące różne
oferty, czystość
w środku, dostęp do
każdego stanowiska
bez żadnych
trudności. Polecam.
Irmina, Poznań
Do sklepu Neonet
wybrałam się,
by sprawdzić na
własnej skórze,
czy zapewnienia
z reklamy telewizyjnej („Najdroższy
jest u nas… klient”)
oraz to, że przyznano
firmie Godło Jakość

Obsługi, są prawdą,
czy są uzasadnione.
Okazało się, że jak
najbardziej!
Magdalena, Gliwice
Przechodząc obok
sklepu Top Secret
w Galerii Jurajskiej,
zauważyłam na
szybie Godło
Jakość Obsługi. […]
Postanowiłam wejść
i przekonać się, jak
to właściwie jest
z tą obsługą. Już
po przekroczeniu
progu zauważyłam
pracownicę, która
układa na nowo
ubrania na stole,
stojąc tyłem do
wejścia. Jednak gdy
tylko się zbliżyłam,
pracownica
odwróciła się
i z uśmiechem
powiedziała
„dzień dobry”.
Takie sympatyczne
podejście wywołało
i u mnie uśmiech.
[…] Wyróżnienie
Godłem Jakość
Obsługi wydaje się
słuszne”.
Asupra,
Częstochowa
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artykuły Dziecięce

Kredyt Bank

Banki

Abra

Meble

Leroy Merlin

markety i sklepy Budowlane

Alma Market

Delikatesy

Lidl

Supermarkety

Apart

salony Jubilerskie

Link 4

Ubezpieczenia

Apteka Magiczna

Apteki

Lux med

Przychodnie i gabinety lekarskie

Atlantic

Bielizna

Makro Cash and Carry

Hurtownie samoobsługowe

Auchan

Hipermarkety

Matras

Prasa, książki, multimedia

AXA

Ubezpieczenia

Mc Donald’s

Fast foody

Bartek

artykuły Dziecięce

Meble Agata

Meble

Biedronka

Supermarkety

Media Expert

Salony AGD i RTV

Bodzio

Meble

Media Markt

Salony AGD i RTV

Bosch

Serwisy AGD i RTV

Medicover

Przychodnie i gabinety lekarskie

BOTI

Salony obuwnicze

Mediq

Apteki

Burger King

Fast foody

MultiBank

Banki

BYTOM

Odzież męska

Multikino

Kina

C&A

Odzież

Neonet

Sklepy AGD i RTV

Castorama

markety i sklepy Budowlane

New Yorker

Odzież młodzieżowa

CCC

Salony obuwnicze

OBI

markety i sklepy Budowlane

Cinema City

Kina

Orlen

Stacje paliw

Coccodrillo

artykuły Dziecięce

Orsay

Odzież damska

Cropp Town

Odzież młodzieżowa

Pijalnia Czekolady E. Wedel

Kawiarnie

Da Grasso

Pizzerie

Piotr i Paweł

Delikatesy

Dbam o Zdrowie

Apteki

Pizza Hut

Pizzerie

Decathlon

Sprzęt sportowy i turystyczny

Play

Telekomunikacja

DEICHMANN

Salony obuwnicze

Plus GSM

Telekomunikacja

Delikatesy Centrum

Delikatesy

Polo Market

Supermarkety

DHL Express

Usługi kurierskie

Promod

Odzież damska

Douglas

Perfumerie

PZU

Ubezpieczenia

DPD Polska

Usługi kurierskie

Rossmann

Drogerie

Drogerie Natura

Drogerie

Ryłko

Sklepy obuwnicze

Empik

Prasa, książki, multimedia

Selgros

Hurtownie samoobsługowe

Esotiq

Bielizna

Sephora

Perfumerie

Expander

Doradztwo finansowe

Sferis

Komputery i multimedia

Gatta

Bielizna

Shell

Stacje paliw

GRECO

Restauracje

Solar

Odzież damska

Grycan

Kawiarnie

Sony Centre

Komputery i multimedia

Home & You

Wyposażenie wnętrz

Statoil

Stacje paliw

House

Odzież młodzieżowa

Super-Pharm

Drogerie

Ikea

Wyposażenie wnętrz

Tchibo

Kawiarnie

ING Bank Śląski

Banki

The Mexican

Restauracje

Inmedio

Prasa, książki, multimedia

T-Mobile

Telekomunikacja

Intersport

Sprzęt sportowy i turystyczny

Top Secret

Odzież

Itaka

Biura podróży

TUI

Biura podróży

Jysk

Wyposażenie wnętrz

UPS

Usługi kurierskie

KappAhl

Odzież

Vobis

Komputery i multimedia

Kasa Stefczyka

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

W. Kruk

salony Jubilerskie

Kaufland

Hipermarkety

Willsoor

Odzież męska

Kazar

Sklepy obuwnicze

Wólczanka

Odzież męska

KFC

Fast foody

Wrocławski Park Wodny

Aquaparki, baseny

KOMFORT

Podłogi, wykładziny

Yes

salony Jubilerskie

Lista w kolejności alfabetycznej
www.jakoscobslugi.pl
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PERFUMERIE

NAJNOWSZE OPINIE KLIENTÓW
SIECI SEPHORA Z PORTALU
WWW.JAKOSCOBSLUGI.PL
Jestem zachwycona
tą perfumerią! Pani
z obsługi, stworzyła
taką atmosferę, że
po chwili czułam się,
jakbym rozmawiała
ze znajomą. Pokazała
mi produkty makijażowe
w kolorach, które są na
topie w tym sezonie.
Moje zainteresowanie
wzbudziła zielonoseledynowa paletka
cieni. Obsługująca mnie
Pani zaproponowała mi
wykonanie szybkiego
makijażu oka tymi
cieniami. Zrobiła to
profesjonalnie, zdradzała

też triki, które można
zastosować, aby makijaż
był dopasowany do
mojego typu urody.
Monika, Kielce
Zakupy w tym sklepie
to przyjemność. Od
razu zainteresowała
się mną ekspedientka,
Zaproponowała mi
inną markę tuszu niż
ten, którego szukałam,
podając jego zalety
i zachęcając do
wypróbowania. Skusiłam
się. Jestem super
zadowolona.
Blondynka, Szczecin

SEPHORA – WZOROWA
OBSŁUGA KLIENTA JEST
DLA NAS PRIORYTETEM
ROZMOWA Z MICHAŁEM
DOMINIKIEM, DYREKTOREM
GENERALNYM SEPHORA
POLSKA I CZECHY
Już po raz drugi z rzędu klienci przyznali firmie
Sephora Godło Jakość Obsługi. To niewątpliwie
olbrzymie wyróżnienie dla państwa.
To powód do dumy. To również wielkie
wyróżnienie dla zespołu Sephora, który
dba o najwyższe standardy obsługi klienta w 90 perfumeriach w Polsce. Godło
Jakość Obsługi to wyjątkowo cenne dla
nas wyróżnienie, bo jest przyznawane na
podstawie głosów klientów. Ten tytuł, jak
i Laur Klienta – w tym plebiscycie głosowało
na nas aż 58 proc. klientów – jest dla nas
potwierdzeniem, że strategia koncentrowania się na kliencie jest właściwą drogą
rozwoju. Ma to odzwierciedlenie w sukcesie
rynkowym. Sephora jest liderem sprzedaży
kosmetyków selektywnych na rynku perfumeryjnym w Polsce z udziałem powyżej 51
proc. (ACNielsen, styczeń-kwiecień 2012 r.).
W czym tkwi źródło państwa sukcesu?
Siła modelu Sephora opiera się na kilku
filarach. Przede wszystkim wynika z inno-

wacyjności i byciu zawsze o krok do przodu. Staramy się nieustannie zaskakiwać
klientów m.in. wyszukiwaniem nowości
produktowych i prezentacjami najnowszych światowych trendów. Tegoroczna
nagroda Superbrands to dowód na to, jak
silną markę udało nam się stworzyć dzięki
takiemu podejściu.
Mocną stroną Sephora jest makijaż, a naszą misją jest nauczenie Polek korzystania z niego. Nasi makijażyści to najlepsi
specjaliści w branży, nad którymi pieczę
sprawuje Sergiusz Osmański, dyrektor
artystyczny Sephora oraz guru makijażu
w Polsce. Z ich umiejętności korzysta też
świat mody, zapraszając ich do kreowania makijażu na prestiżowych pokazach
takich firm, jak La Mania, Simple czy Teresa Rosati. Klientki mogą umówić się na
makijaż lub profesjonalne lekcje make-up
w perfumerii – w ciągu roku wykonujemy
ich prawie 40 tys.! Dla zapracowanych kobiet stworzyliśmy profesjonalny wideoblog
www.blogmakijaz.pl. Najlepsze wizażystki z perfumerii Sephora zamieszczają na
nim filmy instruktażowe pokazujące, jak
dopasować makijaż do urody, wydobyć
atuty i zakamuflować niedoskonałości.
Już prawie pół miliona kobiet skorzystało

z tych wirtualnych lekcji! Fundamentem
sukcesu konceptu Sephora są też świetni
pracownicy. To ludzie z pasją, eksperci.
Stale inwestujemy w pracowników, oferując im programy szkoleniowe.

Co Sephora rozumie pod pojęciem jakości i jak
ją wdraża w perfumeriach swojej sieci?
Jakość to oprócz obsługi klienta także
asortyment produktów i wygląd perfumerii. Każdy nasz kosmetyk pochodzi
z najlepszych światowych laboratoriów.
Mamy liczne marki dostępne wyłącznie
w Sephora, oferujemy marki doktorskie
oraz profesjonalne, dzięki czemu dajemy klientom niezwykle bogaty wybór
i możliwość idealnego dopasowania
produktów do swoich potrzeb. Dzięki
nam na polskim rynku pojawiają się niedostępne wcześniej marki (np. zapachy
Jimmy Choo, Diane von Furstenberg czy
innowacyjna pielęgnacja marki Algenist).
Pierwsi wprowadziliśmy na rynek także
np. naklejany lakier na paznokcie czy
kremy BB. Ważne dla naszych klientów
są również atmosfera i otoczenie, w jakim
robią zakupy. Cieszy nas więc, że nasze
salony są postrzegane jako miejsca inspirujące oraz silnie oddziałujące na zmysły.
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SERWISY AGD I RTV

NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI
BEZPIECZEŃSTWO

WIKTOR MIKOŁAJCZYK,
DYREKTOR SERWISU
FABRYCZNEGO BOSCH SIEMENS
GAGGENAU
Jak to jest, że w czasie kryzysu, kiedy większość
firm tnie koszty, ogranicza wydatki do minimum,
serwis fabryczny Bosch Siemens Gaggenau inwestuje w rozwój własnej bazy serwisowej? Czy
nie łatwiej zlecić usługi serwisowe na zewnątrz?
WM: Oczywiście, znacznie łatwiej, ale
proszę mi powiedzieć, kto zna lepiej
sprzęty od producenta? Chcemy, aby nasi
klienci mieli zapewnione najwyższej jakości bezpieczeństwo użytkowania urządzeń
nie tylko w okresie gwarancji, ale także
po jej upływie. Proszę zwrócić uwagę na
to, ile w ostatnich latach powstało firm
usługowych w branży, a ile zniknęło, jak
trudno jest znaleźć na rynku dobrze wyszkolonego technika.
Skoro mówimy o najwyższej jakości w usługach, to co według pana jest najważniejsze?
Jest kilka faktorów, między którymi granica jest bardzo cienka. Myślę tu o szybkości, jakości, profesjonalizmie czy cenie.
Można powiedzieć, że bardzo często są
one traktowane równorzędnie. Dlatego
też, aby zapewnić bardzo wysoką dostępność telefoniczną, uruchomiliśmy w Łodzi
własne call center, działające przez 7 dni
w tygodniu 24 godziny na dobę. Jeste-

śmy z tym rozwiązaniem jedyni w branży
AGD w Polsce. Kolejne atrybuty szybkości
działania to:
– technicy w terenie;
– Centralny Magazyn Serwisu w Łodzi,
ponad 90 proc. dostaw części zamiennych
dla klientów oraz napraw realizowane jest
w ciągu 24 godzin, na sprowadzenie części
z Niemiec potrzebujemy tylko trzech dni
roboczych;
– Centralny Warsztat Napraw Sprzętu
Drobnego, naprawa maksymalnie w ciągu
48 godzin.
W cenie naszej usługi jest 24-miesięczna
gwarancja na wymienione części zamienne, a nie sześcio – czy dwunastomiesięczna, jaką udziela wiele firm w Polsce.

Wcześniej informował pan klientów, że będziecie w tym roku wprowadzać nowe rozwiązania
informatyczne.
Tak. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie serwisu, niezbędna jest także
infrastruktura informatyczna. Obecnie
wdrażamy nowy system informatyczny
– Customer Relationship Management
(CRM). CRM jest to nowoczesny model
zarządzania, którego wyznacznikiem jest
jak najlepsze sprostanie potrzebom konsumentów.
Jak wiadomo, podczas takich wdrożeń
pojawiają się niestety krótkotrwałe niedogodności dla klientów związane z terminowością realizacji napraw. Tych klientów, których dotknęły one bezpośrednio,
pragnę w imieniu serwisu przeprosić.
Piąte z rzędu wyróżnienie od klientów – Godło
Jakość Obsługi.
Jest to oczywiście zasługa naszych klientów, którzy docenili kompleksowe podejście do usług serwisowych, które prowadzimy, a także zaangażowanie naszych
pracowników. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Aleksandra
Śliżewska,
Kierownik Działu
SecretClient®
Vision SecretClient

VISION SECRETCLIENT O SYNERGII
PROGRAMU JAKOŚĆ OBSŁUGI
I BADANIACH MYSTERY SHOPPING
Program Jakość Obsługi jest unikalnym miejscem,
w którym konsumenci zamieszczają spontaniczne,
szczere oceny firm i instytucji.
Program Jakość Obsługi jest świetnym wstępem
do badań pogłębiających wiedzę o postrzeganiu
jakości obsługi przez konsumentów. W celu
poznania stopnia realizacji standardów jakości
obsługi wyznaczonych przez kadrę zarządzającą
firmy inwestują w programy badawcze SECRET
CLIENT (inaczej tajemniczy klient lub mystery
shopping), realizowane w punktach sprzedaży
i kanałach komunikacji.
Najlepiej do tego celu wybrać wyspecjalizowaną
agencję badawczą, która zajmie się
przygotowaniem i realizacją programu. Firma
Vision SecretClient jest jedyną firmą w Polsce
z 15-letnim doświadczeniem, łączącą usługi
i kompetencje SecretClient® z analizą opinii
prawdziwych konsumentów i narzędziami
Programu Jakość Obsługi, dzięki czemu wie,
jak efektywnie przełożyć badania marketingowe
na jakość obsługi klienta oraz ile może zyskać
firma dzięki większej aktywności sprzedawców
i poprawie standardów obsługi.
Jak twierdzą eksperci, przede wszystkim jest
to dodatkowa motywacja dla pracowników,
przekładająca się na wzrost wyników finansowych
firmy. Badania Secret Client są tajne, a oceny
dokonują niezależne osoby wcielające się w rolę
klienta zainteresowanego usługami lub produktami
– takich osób o różnym profilu w bazie firmy Vision
SecretClient znajduje się aż 60 tys.! Pracownicy
każdego konsumenta zainteresowanego ich
produktem lub usługami muszą zatem traktować
jak potencjalnego audytora jakości obsługi, co
przekłada się na wzrost zadowolenia klientów.
Wszystkie punkty sprzedaży są oceniane
według tych samych kryteriów, dzięki czemu
wyniki są porównywalne w całej sieci sprzedaży.
Menedżerowie firmy zlecającej badanie mają
możliwość podglądu wyników on-line.
Synergia wyników badania mystery shopping
z opiniami prawdziwych klientów z portalu
Jakość Obsługi powinna więc się stać
niezbędnym elementem działalności każdej
firmy. Rezultatem programu badawczego oraz
opinii dostarczanych przez jakoscobslugi.pl są
obiektywne i usystematyzowane informacje na
temat poszczególnych obszarów działalności firmy,
ze wskazaniem silnych stron, które mogą stanowić
przewagę konkurencyjną na rynku, jak i aspektów
wymagających poprawy.
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BANKI
naszego Banku. Dotyczą podstawowych
elementów związanych z obsługą klienta i powstały z myślą o zwiększeniu jego
zadowolenia z naszych usług.
Nowe standardy w ocenie satysfakcji naszych klientów trafiają precyzyjnie w ich
oczekiwania oraz zapewniają z ich punktu
widzenia wysoki standard obsługi.

KLIENT TO PARTNER
Sukces można zbudować tylko na jakości,
bo jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę.

K

redyt Bank przyjął model bankowości oparty na budowaniu
trwałych, obopólnie korzystnych
relacji z klientami, stałym podnoszeniu poziomu ich obsługi i dostarczaniu
kompleksowych rozwiązań finansowych,
spełniających oczekiwania klientów, przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii
i pełnym bezpieczeństwie działania. Bank
tak kształtuje i zmienia ofertę produktową,
usługi i procesy, aby dać klientom poczucie,
że są partnerami, którzy mogą liczyć na
wsparcie i doradztwo w każdej sytuacji.
Nieprzerwanie od lipca 2011 r. Kredyt Bank
znajduje się w prestiżowym gronie spółek
tworzących RESPECT Index – pierwszy
w Europie Środkowo-Wschodniej giełdowy
indeks firm działających zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu – ładu korporacyjnego,
relacji inwestorskich, ładu informacyjnego,
zarządzania środowiskowego, zaangażowania
społecznego oraz relacji z pracownikami.
We wrześniu ubiegłego roku postawiliśmy
pierwszy krok, wdrażając nowe standardy obsługi klienta. Czym są, skąd pomysł
na ich wprowadzenie, jaki cel chcieliśmy
osiągnąć?
Standardy obsługi klienta są bardzo ważnym elementem w kulturze organizacyjnej

III miejsce w rankingu
„Pulsu Biznesu” – „Jakość
na Bank”. Ankieterzy
TNS Polska szczególnie
docenili pracowników
Kredyt Banku za
ich zaangażowanie
w prezentację oferty
i pewność, że bank ma do
zaoferowania najlepsze
produkty na rynku

Otrzymane pierwsze wyróżnienie to
Firma Przyjazna Klientowi. Kolejne to
zajęcie przez Bank III miejsca w rankingu „Pulsu Biznesu” „Jakość na Bank”. To
potwierdza właściwy kierunek naszych
działań.
Kolejny krok to bieżąca ocena własnej
jakości mierzona systematycznie poprzez wszystkie możliwe kanały dystrybucji oraz specjalnie dobrane narzędzia
do komunikacji z klientem. Cieszy nas
każdy wyraz uznania, ale również każda
uwaga ze strony klientów. Nadaje nam
to swojego rodzaju kierunek, pozwala na
określenie oczekiwań klientów, którym
chcemy sprostać.
Naszym celem jest nie tylko utrzymanie
takiego poziomu, ale i jego podnoszenie.
W tym procesie chcemy się konsekwentnie rozwijać. Podejmujemy wiele działań,
dbając o jakość obsługi klienta – zaczynając od właściwego doboru pracowników, poprzez systemy odpowiednio
dobranych i przygotowanych szkoleń,
indywidualizowania oferty dostosowanej
do potrzeb klienta, aż po proces ciągłej
identyfikacji obszarów, które powinnyśmy rozwijać i usprawniać. To, na
czym szczególnie zależy nam teraz, to
efektywna komunikacja z klientem. Czyli
bieżąca ocena jakości w oczach klienta
i na jego oczach.
Pierwsze dobre kroki już za nami. Kolejne
chcemy stawiać, biorąc pod uwagę opinie
naszych klientów.

Joanna Jabłońska-Białowąs, Dyrektor
Departamentu
Zarządzania Jakością
Sprzedaży

PO PIERWSZE, ZAUFANIE
Podobno najdłuższa podróż zaczyna się od
pierwszego kroku, a on już za nami – wdrożone
nowe standardy jakości obsługi spełniają
oczekiwania klientów. Zdajemy sobie sprawę, że
utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi, kontrola
i jego doskonalenie wymaga nieustannej i bardzo

intensywnej pracy. Zależy nam, aby w tym
procesie decydujący głos mieli nasi klienci. Bo
dziś cena produktów bankowych jest podobna
u wszystkich konkurentów. Nam zależy na
budowaniu zaufania. A tu podstawą jest jakość.
Bo jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę.
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DROGERIE

GODŁO JAKOŚĆ
OBSŁUGI DLA
SUPER-PHARM

ROZMOWA Z ARTUREM
DŻAGAROWEM, PREZESEM
ZARZĄDU SUPHER-PHARM
POLAND SP. Z O.O.
Dlaczego według pana firma Super-Pharm
zasłużyła na Godło Jakość Obsługi?
Każdego dnia pracujemy dla naszych
klientów. Dla nich wprowadzamy unikatowe rozwiązania i ciągle doskonalimy
standardy obsługi w każdej naszej placówce. Cieszy nas bardzo i jest to najlepszą
nagrodą, jeśli klienci to dostrzegają.
Jakie działania w ramach obsługi klienta są dla
państwa priorytetem?
Po pierwsze, dbałość o powszechne zachowanie standardów obsługi, tak aby
zapewnić klientom komfort i przyjemność
z zakupów. Po drugie, dbamy o fachowość personelu, z naciskiem na rozwój
i czerpanie z jego kompetencji. W szczególności dotyczy to farmaceutów, którzy
są otwartymi i doświadczonymi ludźmi.
Nasi farmaceuci pomagają znaleźć rozwiązanie różnych problemów, z którymi zwracają się do nich pacjenci. Kładziemy także
nacisk na wiedzę i umiejętności naszych
doradców, szczególnie w badaniu potrzeb
i doborze produktów indywidualnie dla
klienta. A wszystko to odbywa się w miłej,

pozytywnej atmosferze. Po trzecie, dbamy
o obecność tzw. service trustee (trenerzy
wewnętrzni) w każdym sklepie. Są to osoby odpowiedzialne za właściwe przeszkolenie załogi sklepu z zachowań w różnych
sytuacjach serwisowych. Regularnie rozwijamy kompetencje trenerów w zakresie jakości obsługi, aby mogli efektywnie
szkolić i przygotowywać pracowników
mających kontakt z klientami. Kolejnym
ważnym punktem jest przyjazna klientom
polityka reklamacyjna. Aby partycypować w życiu sklepu i móc doświadczyć
kontaktu z klientem, wprowadziliśmy
unikatowy program współpracy na linii
biuro – sklepy. Kluczowe osoby z centrali,
pracując w sklepie w roli sprzedawcy czy
konsultanta, mają okazję osobiście realizować strategie firmy w bezpośrednim
kontakcie z klientami. Ma to nie tylko
znaczenie przywódcze. Przy okazji można
też sprawdzić, czy działania marketingowe
lub operacyjne wypracowane w centrali
faktycznie spełniają oczekiwania klientów. Podczas mojej pracy w sklepie powstało wiele pomysłów i rozwiązań, które
później zostały wdrożone w całej sieci.

Czym jeszcze zaskakujecie klientów?
Wprowadziliśmy unikatowy na rynku
program „Promocyjna cena gwarantowana” (PCG). Jest to system, dzięki
któremu każdy, kto będzie chciał kupić
produkt znajdujący się w promocji, a którego chwilowo zabrakło, bo cały zapas
wykupiono, ma możliwość zamówienia
i kupienia go w tej samej promocyjnej
cenie później. Stanie się tak nawet, jeśli produkt wróci do sklepu w kolejnej
dostawie z wyższą ceną od producenta.
Czy zamierzają państwo wprowadzić dodatkowe programy doskonalenia jakości obsługi?
Cały czas planujemy nowe aktywności
i szukamy rozwiązań, które sprawią, że
klienci będą nadal wybierać sklepy Super-Pharm jako miejsce zakupów.

Dagmara Drozd,
Project Manager
Vision SecretClient

VISION SECRETCLIENT O BUDOWIE
PRAWDZIWEJ LOJALNOŚCI
KLIENTÓW
Relacje firmy z jej klientami mają decydujący wpływ
na ich lojalność. Dlatego coraz częściej dla naszych
klientów realizujemy programy lojalnościowe, w których jakość obsługi i komunikacja stają się równie
ważnymi elementami co punkty i nagrody.
W dzisiejszych czasach klientom nie wystarcza już
rola konsumentów. Chcą być prosumentami, mającymi
wpływ na ofertę firmy, cechy produktów oraz sposób
obsługi. Dlatego powinniśmy już zapomnieć o prostych programach lojalnościowych, opartych wyłącznie
na nagrodach. Należy budować lojalność i relacje na
wielu płaszczyznach, przez komunikację jakość obsługi
oraz wartości dodane.
Taką strategię zastosowaliśmy m.in. w realizowanym
przez nas dla Grupy Żywiec programie „Akademia
Zysków”, skierowanym do lokalnego biznesu. Program
nie tylko kusi nagrodami, pomagającymi unowocześniać sklepy spożywcze, takimi jak nowoczesne kasy,
czytniki, systemy monitoringu, ale przede wszystkim
wspiera sprzedawców wiedzą. Wspólnie z Programem Jakość Obsługi, udostępniliśmy uczestnikom
Akademii Zysków dedykowaną platformę z opiniami
konsumentów o sklepach spożywczych, pomagającą
„podglądać” konkurencję i poznać oczekiwania klientów. Dodatkowo przez porady ekspertów, uczymy jak
konkurować na innych płaszczyznach niż cena, np.
poprzez odpowiednie podejście do obsługi klienta, dostępność lokalnych produktów, czy wystrój sklepu.
Na przestrzeni 15 lat ścisłej specjalizacji opracowaliśmy własne narzędzia i algorytmy, służące do
optymalizacji systemu premiowania i siły motywacyjnej programu. Nowoczesne platformy lojalnościowe
dostarczają sporo cennej wiedzy na temat klientów,
pozwalają badać ich zachowania i reakcje. To sprawia,
że budowa lojalności nie musi być kosztowna, dlatego że w przeciwieństwie do kampanii reklamowych
w tradycyjnych mediach, jesteśmy w stanie precyzyjnie mierzyć efekty działań w poszczególnych grupach
docelowych z dokładnością do pojedynczego klienta.
Dzięki temu konstruujemy programy lojalnościowe
w taki sposób, aby same się finansowały. To sprawia,
że większość klientów współpracuje z nami od wielu
lat. Prowadzimy dla nich kolejne edycje programów
lojalnościowych, wykorzystując synergię z Programem
Jakość Obsługi oraz własny dział badań SecretClient.
Relacje oparte na takich fundamentach owocują
silniejszą i trwalszą lojalnością, niż te wynikające z doraźnych rabatów, nagród czy premii. Więcej ciekawych
realizacji prezentujemy na stronie
www.programylojalnosciowe.pl
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DROGERIE

KONSEKWENCJA
I WYTRWAŁOŚĆ

ARTUR OLECH, DYREKTOR
OPERACYJNY DROGERII
NATURA
Dlaczego klienci wybierają Drogerie Natura?
W Drogeriach Natura na klientów czeka
przede wszystkim kompetentna obsługa.
Sprzedawczynie chętnie udzielają rad
i pomagają wybrać odpowiedni produkt.
Kładziemy duży nacisk na szkolenie personelu. Drogerie wyróżnia bogata oferta
w zakresie kosmetyki kolorowej oraz pielęgnacji twarzy i włosów. Pod względem
pozostałego asortymentu nie ustępują
największym konkurentom. Czytelna
ekspozycja z wyraźnym podziałem na
kategorie znacznie ułatwia zakupy. To
wszystko sprawia, że klienci chętnie do
nas wracają.
To już czwarty raz, kiedy Drogerie Natura zostają wyróżnione przez konsumentów. Jak udaje się państwu utrzymać ten wysoki poziom?
Wysoka jakość obsługi w drogeriach jest
wynikiem konsekwencji w promowaniu standardów i szkoleń na wszystkich
poziomach organizacji. Przez ostatnie
16 lat budowaliśmy silny zespół, w którego skład wchodzą profesjonaliści o bogatym doświadczeniu, wytrwale realizujący strategię opartą na trzech mocnych
fundamentach: zaufaniu, odpowiedzialności i rzetelności. Wysoka jakość obsługi przekłada się na wyniki sprzedaży
potwierdzające, że wzrost zyskowności
firmy nie wiąże się wyłącznie z otwieraniem nowych punktów.

Czy możemy już zatem mówić o jakości Natury?
Zdecydowanie tak. W centrum naszego
zainteresowania niezmiennie pozostają
klienci. Wsłuchujemy się w ich opinie,
dążymy do zrozumienia ich potrzeb. To
oni inspirują nas do doskonalenia naszej
oferty i usług. Zależy nam na oferowaniu im wyjątkowej obsługi i przestrzeni, która sprawi, że zakupy za każdym
razem będą przyjemne i bezstresowe.
Wszyscy pracownicy sieci Drogerii Natura są szkoleni z zakresu wiedzy asortymentowej, a nowy personel objęty jest
dodatkowo systemem szkolenia, które
zawiera również wiedzę z zakresu kosmetologii. Drogerie mają też własny
system logistyczny, który spełnia najwyższe wymogi. Dzięki temu towar, który
trafia do sklepów, jest najwyższej jakości.
W przypadku kosmetyków ma to ogromne
znaczenie.
Czy w Drogeriach Natura będzie się działo coś
nowego?
Bardziej adekwatnym określeniem będzie
słowo przełomowego. Obecnie w Drogeriach Natura wdrażamy nową strategię,
w której ramach wprowadzany jest program poszerzenia asortymentu o chemię
gospodarczą oraz kompleksowo rozumiany świat matki i dziecka, czyli o pieluchy,
żywność dla dzieci, kosmetyki oraz akcesoria do pielęgnacji niemowląt.
Nowy asortyment to duża zmiana.
To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy będą mogli oszczędzić czas, robiąc
zakupy w jednym miejscu. Ale to nie koniec zmian.
Nie koniec zmian?
Obecnie integrujemy w swoje struktury sieć Drogerii Aster, z którą dzielimy
wspólnego inwestora – fundusz z grupy
Resource Partners. W wyniku tych działań sieć Drogerii Natura już niebawem
powiększy się o 130 sklepów. W sumie
będziemy mieć prawie 400 placówek
w całym kraju.

14,5 min – po tym czasie rezygnujemy
ze stania w kolejce do kasy

SOBOTA to najpopularniejszy dzień na

robienie tygodniowych zakupów

3-5 h – tyle czasu większość z nas

przeznacza na zakupy w tygodniu

POLACY NA ZAKUPACH. JAKIMI
JESTEŚMY KLIENTAMI?
Program Jakość Obsługi www.jakoscobslugi.pl
bada zachowania polskich konsumentów – jacy
są naprawdę? Na zakupy poświęcają sporo czasu,
wciąż stereotypowo oceniają sprzedawców, ale za
to są cierpliwi i… ekologiczni.
Internet i znajomi najbardziej wiarygodni
Gdzie klienci szukają informacji o firmach i produktach? Aż 94 proc. najbardziej ufa informacjom
przekazywanym przez znajomych i rodzinę. Dla
ośmiu z dziesięciu klientów wiarygodne są też
opinie innych konsumentów zamieszczane na
portalach opinii, forach internetowych i portalach
społecznościowych.
Kobieta mechanik?
Nie, dziękuję
Dla wielu klientów płeć sprzedawców wciąż
ma ogromne znaczenie. Na przykład niechętnie
korzystają z obsługi kobiet w warsztatach samochodowych, salonach motoryzacyjnych, sklepach
AGD RTV, komputerowych, bankach i firmach
ubezpieczeniowych. Za to ponad 60 proc. kobiet
i mężczyzn woli lekarki i farmaceutki. W sprawach
finansowych i ubezpieczeniowych sześciu na dziesięciu klientów i klientek szuka porad mężczyzn.
Mężczyźni wolą być obsługiwani przez kobiecy
personel w hotelach, biurach podróży, restauracjach i kawiarniach. Za to większość klientek
woli męską obsługę w restauracjach, pizzeriach
i kawiarniach.
Cierpliwość
na 14,5 minuty
Chociaż większość klientów nie cierpi stania w kolejce do kasy, to w gruncie rzeczy, jeśli chcą coś
kupić, są w stanie poświęcić na to nawet kilkanaście minut. Średnio dopiero po 14,5 min stania
w kolejce klienci rezygnują z zakupu.
Firmy coraz częściej proponują przeceny i rabaty,
by przyciągnąć klientów. Ale jaka promocja działa?
Średnio 41 proc. – taki rabat sprawia, że klienci
zainteresują się ofertą i wejdą do sklepu.
Wiele firm oferuje też karty lojalnościowe. Czy jednak takie karty są w stanie przyciągnąć klientów?
Tak. Aż 88 proc. badanych twierdzi, że programy
lojalnościowe skutecznie przyciągają ich do sklepu.
A w sobotę…
Przynajmniej raz w tygodniu trzeba zrobić większe
zakupy. Aż 41 proc. klientów wybiera się na nie
w sobotę, 27 proc. robi je w piątek, a 19 proc.
w niedzielę. A ile czasu spędzamy w tygodniu na
zakupach? 43 proc. przeznacza na nie od trzech
do pięciu godzin. Niewiele mniej – od godziny do
dwóch. Szybkie zakupy (poniżej godziny) robi 9
proc. konsumentów.
Polscy klienci dbają na zakupach o środowisko. Ponad połowa badanych często pakuje zakupy w torbę ekologiczną, a 24 proc. zawsze ma ją z sobą.
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DODATEK SPECJALNY

REKOMENDACJE

POLECANE
W SIECI
Jeśli szukasz ciekawych miejsc,
odwiedź stronę www.jakoscobslugi.pl.
Dowiesz się, co koniecznie trzeba
zobaczyć, gdzie znajdziesz najlepszą
rozrywkę i dobrze zjesz.

w Spiżu, a smakoszom
regionalnych potraw
polecam kluski śląskie.
RE

Łódź
Najbardziej charakterystyczne lokale są wzdłuż
ul. Piotrkowskiej. Idąc od
placu Wolności, można
zobaczyć kilka pomników, takich jak Miś
Uszatek, Fortepian Rubinsteina czy Ławeczka
Tuwima. To one wskażą
drogę do kulinarnych
rajów.
Apacz

Wrocław
Aby poczuć klimat
Wrocławia, trzeba
się udać na Rynek
i Ostrów Tumski oraz
na pokaz fontann pod
Halę Ludową. Miasto
tętni życiem również
w nocy, dlatego polecam
spacer przez pełne uroku
okolice ulicy Więziennej
i plac Solny. Koniecznie
trzeba spróbować piwa

Poznań
Gdzie „szamać” w stolicy Wielkopolski? W samym sercu miasta, na
Starym Rynku. Siedząc
w jednej z klimatycznych
restauracji nad tradycyjnymi pyrami z gzikiem,
można obserwować, jak
w południe trykają się
koziołki na zabytkowym
ratuszu. Niezapomniane
wrażenia.
Karolina

Szczecin
Każdy turysta musi
zwiedzić Wały Chrobrego – zespół tarasów
widokowych wzdłuż
Odry wraz z Zamkiem

Książąt Pomorskich.
Można także przepłynąć się łódką czy zjeść
obiad na statku „Ładoga”. Trzeba zobaczyć
Pałac pod Globusem
na placu Orła Białego.
Dobrym miejscem na
odpoczynek jest park
Kasprowicza. Można
usiąść na trawie i delektować się lodami
z pobliskiej kawiarni,
wieczorem pójść do
amfiteatru, a latem odwiedzić Różankę z wieloma gatunkami róż.
Jabłonka

Kraków
Symbolem Krakowa jest
obwarzanek. W rejonie
Rynku Głównego i pobliskich uliczek jest sporo
kawiarni i restauracji,
gdzie można smacznie
zjeść. Polecam też spacer od placu Wolnica ku
Rynkowi Podgórskiemu
przez kładkę Bernatkę
nad Wisłą. W okolicy
kładki można skosztować ciekawego zestawu
– piwo i bób.
Magika

Gdańsk

Szczecin

Bydgoszcz

Poznań

Warszawa
Łódź
Lublin

Wrocław
Katowice
Kraków

ma, są typowo polskie
potrawy – bigos, flaki
czy nóżki. Warszawa ma
za to swoje ciastka –
wuzetkę i od niedawna
zygmuntówkę.
Sagittarius
Gdańsk
Polecam spacer ulicą
Długą i Długim Targiem.
To najpiękniejsze ulice
i można zobaczyć tam
Ratusz Głównego Miasta oraz Dwór Artusa.
Warto zobaczyć Bazylikę
Mariacką i fontannę
Neptuna, a posilić się
w jednej z restauracji
w uroczych piwnicach
kamieniczek gdańskiej
starówki. Polecam śledzie po kociewsku.
Mysiunia25

Warszawa
Ulicami Nowy Świat
i Krakowskie Przedmieście możemy dojść na
Starówkę. Oferuje ona
wiele atrakcji, zabytków,
widoków i smaków
rezydujących tu od
zawsze restauracji. Dań
regionalnych stolica nie

Lublin
Najlepsze lokale są na
Rynku Starego Miasta
oraz na deptaku, w zabytkowych kamienicach
i ich podziemiach.
Specjałem są pierogi
z różnym nadzieniem.
W każdej dobrej knajpie
jest schabowy po lubelsku. Tradycyjnym wypiekiem jest cebularz.
T.K.

Katowice
Warto zobaczyć
Spodek, Drapacz
Chmur, pomnik

Powstańców Śląskich,
ulicę Mariacką,
a przede wszystkim
Nikiszowiec. To
osiedle robotnicze
wybudowane dla
górników, z niezwykłą
architekturą
i klimatem.
W restauracjach
oferujących kuchnię
regionalną koniecznie
spróbujcie śląskich
specjałów, np. rolady
śląskiej z kluskami
i kapustą oraz żurku.
Anka

Bydgoszcz
Koniecznie trzeba
spróbować gęsiny.
Warto też pójść do
baru mlecznego na
bydgoskiego sznycla,
czyli wieprzowinę
z sadzonym jajkiem.
Miejsce, w którym
każdy turysta powinien
się znaleźć, to
Wenecja Bydgoska
i Wyspa Młyńska –
chyba najbardziej
urokliwe miejsce
w mieście.
Bartek

WWW.JAKOSCOBSLUGI.PL
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PROGRAM JAKOŚĆ OBSŁUGI

Pomagasz firmom podnosić standardy

facebook

OK:)

jakoscobslugi.pl

mobile

Oceniasz i korzystasz z opinii innych

www.jakoscobslugi.pl
Podziel się z innymi swoimi opiniami.
Sprawdź, jak Klienci oceniają firmy w Twojej okolicy.

Korzystasz z lepszej jakości obsługi

POMAGAMY KLIENTOM
WYBIERAĆ NAJLEPSZE FIRMY
Jak klienci korzystają z jakoscobslugi.pl
Kilka razy w tygodniu robisz zakupy spożywcze, jeśli masz samochód, to musisz
go zatankować i ubezpieczyć, jeździsz komunikacją miejską, kupujesz w centrach
handlowych, zakładasz konto lub bierzesz
kredyt, chodzisz do kina, jadasz w restauracjach i fast foodach. Czy wiesz, że w tych
wszystkich miejscach i sytuacjach otacza
cię jakość obsługi? Przypomnij sobie,
w którym sklepie ostatnio tak cię zdenerwowali, że powiedziałeś: „Już nigdy tam
nie wrócę!”. A może odwrotnie – byłeś tak
zaskoczony sprawnością obsługi, że aż poleciłeś to miejsce swoim znajomym. Teraz
możesz dać znać także innym konsumentom z twojej okolicy i z całej Polski, gdzie
jest dobra jakość obsługi, zarekomendować
albo odradzić sklep lub firmę, wpisując
swoje opinie na www.jakoscobslugi.pl.
Każda dodana przez ciebie ocena wpłynie
na otaczającą cię rzeczywistość i na to, jak
następnym razem zostaniesz obsłużony
w miejscach, w których coś kupujesz. Jeśli
sam szukasz odpowiedniej firmy lub sklepu, tysiące konsumentów z twojej okolicy
wskaże ci najlepsze miejsce.
Dlaczego jeszcze warto dodawać swoje opinie? Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś
w restauracji i liczysz na to, że dobrze zjesz
i miło spędzisz czas ze swoimi znajomymi.
Tymczasem zamówione dania dotarły do
stolika zimne, są niesmaczne, a kelner
udaje, że cię nie widzi. Co teraz zrobisz?

Możesz powiedzieć mu o tym, co ci się nie
podoba albo zgłosić skargę menedżerowi
lokalu. Nie masz jednak pewności, że to, co
powiesz, dotrze do szefostwa i coś zmieni
lub po prostu nie chcesz sobie do końca
psuć humoru i tracić czasu na takie reklamacje. My wiemy, jak szybko sprawić, by
to, co chcesz przekazać szefom lub centrali
firmy, faktycznie do nich dotarło. Wystarczy, że zamieścisz swoją opinię na www.
jakoscobslugi.pl. Zajmie ci to tylko chwilę,
a zyskasz pewność, że twoja pozytywna
lub negatywna ocena trafi tam, gdzie powinna. Twoją opinię przeczyta menedżer
i inne osoby, które w danej firmie decydują
o standardach obsługi.
Wpisując swoje opinie, polecasz lub odradzasz firmy i sklepy innym klientom
i przekazujesz szefom firm bardzo cenne
wskazówki, co zrobić, by klienci, w tym
także ty, byli zadowoleni.

Jak firmy korzystają z opinii klientów na jakoscobslugi.pl
To nie tajemnica, że zdanie klientów jest
coraz cenniejsze i że to oni w dużej mierze
decydują nie tylko o ofercie i produktach
firmy, ale również o tym, jak ma wyglądać
obsługa. Wiadomo też, że klienci cenią
sobie firmy, które chcą prowadzić z nimi
dialog i poznać ich zdanie. Niestety menedżer zasiadający w centrali firmy nie
ma na co dzień bezpośredniego kontaktu z klientami, a przez to wiele ważnych

informacji, przekazywanych przez nich,
może do niego nie trafiać. My wiemy, jak
rozwiązać ten problem. Dzięki Programowi Jakość Obsługi www.jakoscobslugi.
pl każdy menedżer lub dyrektor może
poznać swoich klientów z dowolnego
zakątka Polski, przeczytać ich opinie,
a także skontaktować się z nimi. Poznanie
opinii i nastojów klientów to informacje,
których nie dostarczą same badania Mystery Shopper. Dopiero połączenie tych
badań z analizą opinii i ocen klientów
dostarczy odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące w firmie standardy są właściwe,
czy odpowiadają klientom i w końcu, co
zrobić, by ich satysfakcja rosła. Te analizy
dostarcza system raportowy online panelu
badawczego Programu Jakość Obsługi.
Dzięki niemu można na bieżąco, w dowolnym miejscu i czasie, mieć dostęp do
codziennie aktualizowanych analiz, wyników i trendów rynkowych, porównywać
wskaźniki jakości obsługi swojej firmy
w czasie, na tle branży i przede wszystkim z konkurencją. W dodatku problem
planowania i realizacji badania, na które
często brakuje czasu, tu nie istnieje, bo
wszystkie wyniki i analizy są dostępne
od ręki.
Korzystając z systemu raportowego online,
firma ma nieograniczony dostęp do najnowszych wyników i analiz swoich oraz
konkurencji. Na bieżąco śledzi trendy
i nastroje konsumentów.
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